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Ordensreglement for skolene i Eidsvoll - Forskrift 2019 

 
§ 1 Hjemmel  
Forskriften er gitt med hjemmel i Lov om grunnskole og den videregående opplæringen § 
9A-10 og gjelder for de kommunale grunnskolene i Eidsvoll inkludert skolefritidsordningene 
Den gjelder etter at vedtak i kommunestyret er fattet.  
I samsvar med Forskriften utarbeider hver skole sine egne regler i sitt lokale 
ordensreglement som vedtas av skolens samarbeidsutvalg.  
 
§ 2 Formål  
Formålet med forskriften er å legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme 
gode arbeidsvaner og læring, god orden og fremme elevenes helse. Reglementet skal bidra 
til skape tillit, trygghet, trivsel og klare grenser for elevene. Det skal også bidra til å bevare 
skolens materielle og fysiske miljø. Forskriften skal informere elever og foreldre om 
elevenes rettigheter og plikter, skolens krav og reaksjonsmåter.  
 
§ 3 Virkeområde  
Forskriften gjelder for elever i den kommunale grunnskolen i Eidsvoll kommune. Den gjelder 
på skolens område, for opptreden på skoleveien, i skolens nærområde, i den enkelte elevs 
skoletid og ved turer og arrangementer i skolens regi. Den enkelte skoles ordensreglement 
gjøres kjent for elevene og deres foresatte og drøftes i skolens rådsorganer hvert år.  
 
§ 4 Krav til innhold i skolens ordensreglement  
Den enkelte skoles reglement skal minimum omhandle disse punktene:  

 Oppførsel på skoleveien og i trafikken, for eksempel bruk av sykkel, hjelm, parkering 
av sykler  

 Oppholdssteder og oppførsel i pausene  
 Oppførsel i arbeidsøktene og på utflukter  
 Orden inne og ute  
 Behandling og stell av bøker, utstyr, møbler og bygninger  
 Regler for atferd i forbindelse med prøver og eksamener på ungdomstrinnet  
 Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og 

trakassering  
 Forbud mot bruk og oppbevaring av tobakk og rusmidler  
 Forbud mot rasistisk propaganda og atferd  
 Forbud mot våpen av alle slag  
 Regler for bruk av internett og mobiltelefon  
 Konsekvenser av brudd på reglementet  

 
§ 5 Reaksjoner ved brudd på Forskriften  

 Samtale med eleven så fort det lar seg gjøre og så fremt det er mulig samme dag  
 Samtale med elev og foresatte  
 Skriftlig melding til foresatte  
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 Bortvisning fra skolen, for 1. – 7. årstrinn for enkelttimer eller resten av dagen, for 
8. – 10. årstrinn for inntil tre dager  

 Ved gjentakelse kan det på ungdomstrinnet bli aktuelt med nedsatt karakter i 
oppførsel  

 Utestenging fra arrangementer og turer i skolens regi, og alternativ tilbud gis  
 Pålegg om å utføre oppgaver for å rette opp en skade  
 Midlertidig eller permanent bytte av gruppe  
 Midlertidig eller permanent bytte av skole  
 Skolen kan inndra og oppbevare risikofylte gjenstander som blir brukt på en farlig, 

provoserende eller krenkende måte  
 Et hvert brudd på norsk lov vil bli politianmeldt  
 Inndratte gjenstander kan tilbakeleveres foresatte  
 Ulovlige gjenstander overleveres politiet  
 Ulovlige rusmidler overleveres politiet  

 
Før det blir tatt avgjørelse om sanksjoner rettet mot en elev, skal eleven ha anledning til å 
uttale seg muntlig. Det vises til opplæringslovens § 9 A-10. Uttaleretten gjelder for alle 
typer refsingstiltak og eleven har rett til å uttale seg direkte til den som fatter beslutningen 
om refsing.  
 
Vedtak om bortvisning av enkeltelever som har brutt forskriften, skal fattes som 
enkeltvedtak. Saksbehandlingen følger av forvaltningslovens regler. Eleven skal gis mulighet 
til å uttale seg, foresatte skal varsles før vedtak fattes, fvl. Kap. IV, § 16, 17,18, kap. V, § 
23, 24, 25, 27 og kap. VI, § 28 og 29. Det skal opplyses om klagerett og frister.  
 
Reaksjoner på brudd som ikke framgår av den enkelte skoles ordensreglement, kan ikke 
iverksettes.  
 
§ 6 Straffbare forhold  
Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, skal skolen be om politiets bistand til 
å gjennomføre kontroll eller andre tiltak. 
 
Dette gjelder forhold som tyveri, skadeverk, vold, trusler, tvang, narkotika, rasistiske 
utsagn og handlinger, seksuell trakassering, sjikane på grunn av religion eller livssyn og 
lignende.  
 
§ 7 Fravær/permisjoner  
Foresatte skal varsle alt planlagt og ikke planlagt fravær til skolen. Ikke planlagt fravær som 
sykdom, varsles samme dag og så tidlig som mulig.  
 
Når skolen ikke får beskjed, skal kontaktlærer/skole ringe hjem samme dag. Når en elev, i 
inneværende skoleår har 10 enkelttimer fravær eller ofte kommer for sent til skolen, 
innkaller kontaktlærer foresatte til et møte. Det informeres om konsekvenser og drøftes 
hvordan forhindre ytterligere fravær. Ved 10 dagers fravær i inneværende  
skoleår, skal skolen innkalle til et møte mellom foresatte, kontaktlærer, 
rektor/avdelingsleder og skolehelsetjenesten.  
 
§ 8 Erstatningsansvar  
I følge lov om skadeserstatning § 1-2, 2.ledd, er foresatte erstatningspliktige for skade som 
deres barn, under 18 år, har forvoldt med inntil 5.000 kr.  
 
 
Forskriften er vedtatt av Eidsvoll kommunestyre 29.1.2019 PS10/19 
 
 
 


